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  جنسيتي زن و مرد  هايتحليل تفاوت
 هاي ديني در علوم تجربي و آموزه
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  . كاركردهاي آنان خواهد بود

هاي طبيعي و تكويني متعددي از نظر علوم پزشكي و تفاوت ،هاي دينيعالوه بر آموزهاز سوي ديگر 
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  مقدمه
مرد  ن وزآيا ميان  ،كهاينآن است  رايبپاسخ ترين پرسشي كه اين نوشتار درپي يافتن همم

هاي بيولوژيكي و فيزيولوژيكي وجود دارد؟ آيا اين تمايزها تكويني و طبيعي است يا تفاوت
  ؟رداخته محيط اجتماعي مردساالرانهساخته و پ

صورت بهدو اين ،اني زن و مردفرضيه اين پژوهش آن است كه در كنار اشتراك ماهوي انس
رو طبيعي است از نظر اجتماعي نيز نبايد ازاين 1؛با هم دارند متعدديهاي ذاتي و تكويني تفاوت

  .توقع همانندي آنها را داشت
اختالف  مسئلهبررسي  .هاي علوم تجربي شكل يافته استاين نوشتار براساس نگرش

هاي سازي پژوهشاما از باب زمينه ،طلبدميمجال ديگري  ،در آيات و روايات ديني جنسي
هاي تكويني صحه شود كه دين نيز بر اين تفاوترو، يادآور مي تمايزهاي پيش تأييدجديد و 

تشريع نموده رو احكام متفاوتي براي اين دو جنس ازاين ؛فراواني بر آنها نموده تأكيدگذارده و 
ها، تحليلي در اين راستا ارائه ايي از اين تفاوتهايان اين بحث با برشماري نمونهپكه در است 

  .خواهد شد

  راز تفاوت جنسيتي 
چيزي  ؛مرد است ميان دو جنس زن و يهاي متعددتفاوت پيگيري بحث در منابع علمي حاكي از
 شناسي و پزشكي نيز برشناسي فردي و اجتماعي، زيستكه پيشرفت علوم تجربي مانند روان

خصوص آنكه به ؛برآيندآن اند در مقام انكار ها نيز نتوانستهكه فمينيسم دهنها تأييدصحت آن مهر 
سالگي  3ماهگي تا  18صورت ناقص و ناخودآگاه از به -  زن بودن مرد يا - آگاهي از هويت جنسي 

  .)121، ص1380اسكويي و انصاري، ( گيردشكل مي افراددر 

                                                               
ها به چشم له تفاوتئنظرهايي كه گاه در آراي علمي و تجربي در مسالبته نبايد از نظر دور داشت كه اختالف. 1

له به هيچ ئتواند قابل خدشه و مناقشه باشد، اما كليت مسها ميرساند كه برخي از اين فرقميچنين  ،خوردمي
ط به وب، در فصل مراثر مهدي مهريزي قوق زن در اسالمشخصيت و ح در كتاب. قابل انكار يا توجيه نيست نحو

  .تواند براي خوانندگان قابل استفاده باشدباره طرح شده است كه ميزن و مرد، بحثي دراين هايتفاوت
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جفت كروموزم تشكيل شده است كه  23هر سلول بدن انسان از از نظر علمي اثبات شده 
باعث  Yكروموزم  .1است XYو در مرد  XXولي يك جفت آن در زن  ،جفت آن مشترك 22
رو ازاين. )179- 180، ص1370گنجي، (شود جنين پسر باشد و متفاوت با الگوي دختر رشد كند مي

موجوديت عنصر اصلي  Xزيرا كروموزوم  ؛جنس فرعي است ،جنس پايه و مرد ،گفته شده زن
. )190- 192صهمان، ( آيدوجود نميبه ،كه مردانه است Yانسان است و انسان با كروموزوم 

 حسيني( نياز ندارد Yهاي به كروموزوم Xهاي زيرا كروموزوم ؛هاي زنانه برترندكروموزوم بنابراين

  .دنياز دارن Xهاي كه به كروموزوم Yهاي برخالف كروموزوم ؛)124، ص1381، و ديگران
هاي هورمون ،يد به اكتشافات علمي اينكهؤهاي روشن و همچنين مازجمله ديگر تفاوت

هاي هورمون ؛ برخالفشودجنسي نر باعث رفتارهاي خشن و تهاجمي و رقابت و درگيري مي
، 1377، و ديگران سيف( شودجويانه ميو باعث رفتارهاي صلح است بخشآرام كه جنسي ماده

ترين نهاد پژوهشي در زمينه سكس، در تحقيقات خود نشان بزرگ »يكنيز« سسهؤم. )343ص
سل نداده كه ميل به ارتباط با زنان متعدد در مردان قرار داده شده كه اين نكته براي بقاي 

موضوع وابستگي زن به مرد  همچنين .)294-296، ص1382، و پيس پيس( است تلقي شدهبااهميت 
چه آنكه مرد توان جسمي بيشتري از زن دارد و از  ؛ستطلبي مرد امري طبيعي او استقالل
 است مندنيازو به محبت، وفاداري و درك شدن  زن از طرد شدن و انزوا هراس دارد ،سوي ديگر

آنچه را پدران در  :معتقدند »تبعيض جنسي«همچنين نويسندگان مقاله  .)59-60، ص1380گري، (
، 1379، گلز.و جي بازيس( طور طبيعي دارا هستندبه مادران ،فرزندانشان بايد بياموزند رابطه با

  .)35ص
 ،خاستگاه تربيتي دارند ها تنهاها بر اينكه تفاوتدليل روشني است كه اصرار برخي موارد اين
، 1388نژاد، زيبايي( هاي زيستي دارندريشه در زمينه هابايد گفت اين تفاوت بلكه، نيستدرست 

را  جنسيتيكه در قرن بيستم تفاوت را شناختي اين نگاه همچنين مدارك زيست. )56- 57ص

                                                               
 سرور شيواكه توسط شده اليزابت بدانتر نوشته  توسط xx- xy: مرد زن ودر همين راستا كتابي با عنوان  .1

  .چاپ كرده استآن را نشر دستان تهران و شد رضوي ترجمه 
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ها و كه هورموندليل  به اين ؛كندقاطعانه رد مي ،نددانستميمربوط به شرايط اجتماعي 
  . )36، ص1390حقگو، ( هاستمسئول اصلي رفتارها، حاالت و سليقه ،ريزي مغزبرنامه

باره يد خوبي دراينؤتواند ممي »الكسيس كارل«در نهايت سخن پزشك معروف فرانسوي 
نبايد پرورش روحي و نوع زندگي دختر و پسر را : گويدها مياو در اهميت توجه به تفاوت .باشد

بايد متوجه اين  ،اشخاصي كه تعليم و پرورش اطفال را برعهده دارند .با يك فرمول انجام داد
در  ،ا هم فرق زياد داردموضوع باشند كه چون وضع ساختماني جسمي و روحي دختر و پسر ب

 .)64- 65ص ،1378كارل، ( قائل شد يپرورش و طرز تغذيه آنها نيز بايد تفاوت زياد
وقتي اين نظريه  .ها وحشت دارندتفاوت أها از اثبات طبيعي بودن منشاما برخي فمينيست

هاي ترين تهاجمهاي طبيعي است، سختهاي اجتماعي معلول تفاوتطرح شد كه تفاوت
هاي مغزي دو جنس براي دانشجويان پزشكي يا هنگامي كه تفاوت ،يستي را درپي داشتفمين

ساله را به ها را منتشر كرد و دستاوردهاي بيستگروهي گفتند نبايد اين پژوهش ،تشريح شد
  . )61و84، ص1، ج1390عالسوند، ( چالش كشاند

  هاي طبيعيهايي از تفاوتنمونه
 .مباحث تحليلي ارائه گردد تأييدها در هايي از تفاوتنمونه در اين تحقيق تالش شده صرفاً

 1شده تفصيليهاي جنسيتي منوط به گزارش تبارشناسانه و تفكيكالبته فهم درست تفاوت
  .2گرددهاي جسمي و رواني طرح ميدر دو گروه تفاوت كه غالباً باره استدراين

  :بيان است هاي طبيعي بين زن و مرد بدينهايي از تفاوتنمونه
 رو مردها بيشترازاين. گرايش به دين و مسائل معنوي در ميان زنان بيش از مردان است .1

  1.از زنان به ماديات گرايش دارند

                                                               
  .هاي جسمي، اجتماعي، انفعاالت روحي، حواس ظاهري و باطني، تمايالت جنسي و قوه مدركهانواع تفاوت .1
هاي هويت و نقش: باره به آثار زير مراجعه شودجهت مطالعه برخي مباحث تحليلي و آشنايي با منابع اوليه دراين .2

كتاب  ؛حمزه گنجي اثر هاي فرديشناسي تفاوتروان ؛نژاديرضا زيباي، به كوشش محمد)تمجموعه مقاال( جنسيتي
مجموعه مقاالت جمعي از ( شناسيروان جنسيت از منظر دين و ؛هادي حسيني و همكاران سيد نوشته زن

  .فرمحمدرضا ساالري اثر خشونت خانگي عليه زنان ؛)نويسندگان در همايشي با همين عنوان
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هاي گروهي كمتر از در بازيدليل تمايل بيشتر به روابط گروهي و ايثارگرانه، بهدختران  .2
پسران پنجاه مرتبه بيشتر از دختران  ،يدر يك مطالعه ميدان .پسران به وضع قوانين تمايل دارند

صحبتي و مشاركت را هماز پسران كه دختران بيست برابر بيشتر درحالي ؛حالت رقابت نشان دادند
زننده مانند قاعده، شلوغ و آسيبهاي بيپسران بيش از دختران در بازي همچنين. برگزيدند

 . )79، ص1390حقگو، ( كنندكشتي و جنگ شركت مي
پسران بيشتر به ظاهر  ، اماكنندن به توان، استعداد و پيشرفت پسران توجه ميدخترا .3

عد گونه كه بعد از ازدواج نيز پسران اول به بهمان؛ كنندهاي جسمي دختران توجه ميو جاذبه
دختران برعكس آنها اما  ،كنندتوجه ميدختر ابعاد عاطفي و اجتماعي  به جسمي و سپس

  .)95، ص1381آبادي، لطف( هستند
طول عمر زنان بين چهار  ،براساس آمار. سال بيش از زنان استومير مردان بزرگمرگ .4

 .)246، ص1377هايد، ( طور متوسط حدود هفت سال بيش از مردان استتا ده سال و به
نشاط  ،حساسيت پوستي جنس زن از همان بدو تولد بيشتر است و با نوازش بدني .5

اين  .حساسيت پوستي زن ده برابر بيشتر از مردان استگفته شده  كهايگونه؛ بهيابدرواني مي
 .)43، ص1381، و ديگران حسيني( ثير فراواني داردأدر مسائل جنسي ت مسئله
تر قويسالي در ميانولي ميل جنسي زنان  ،در جواني بيشتر استميل جنسي مردان  .6
 .است

ناسلي مرد حدود ده سال ديرتر از دستگاه ت ،ها در اين حوزه اينكهازجمله ديگر تفاوت .7
محدوده مناسب براي بارداري زنان اندك ولي  ،ايستددستگاه تناسلي زنان از فعاليت بازمي

سالگي قدرت  30بعد از  و سالگي است 25تا  19از  زنان داريبهترين سن براي بار ؛ چراكهاست
  .)217، ص1377هايد، ( يابدكاهش مي آنان باروري

                                                                                                                                                   
ي و يناصر آقابابا نگاشته »معنويت و جنسيت«اي با عنوان داري و معنويت در مقالههاي زن و مرد در دينله تفاوتمسئ .1

  .شده استواقع  بحثمورد صيل فتبه شناسيروان جنسيت از منظر دين ومجموعه مقاالت اهللا فراهاني در حجت



  1392بهار و تابستان ، 29 شماره، پژوهي دينيانسان پژوهشي –دو فصلنامه علمي 

 

76  

به همين دليل  ؛از مردان هستندمغزشان تواناتر زمان از دو نيمكره ه همزنان در استفاد .8
همين امر از سطح تمركز و دقت زنان در مسائل عميق . دو نيمكره مغز در آنها تخصصي نيست

 .  )191همان، ص( كاهدو پيچيده مي
يا  اشدب ابعاد فردي اينكه در عكس، اعم ازهبا اين حال آيا توقع مردانه بودن زنان و ب

كه به برخي از  مردان و زنان هاي متعدد در سيستم جسمي و روحيبا توجه به تفاوتاجتماعي، 
  معقول و منطقي باشد؟ يتواند سخنمي ،آنها اشاره شد

  هاي جنسيهاي اسالمي و تفاوتآموزه
يح صر تأكيدبلكه دين در عين  ،است مرد و زن هاي جنسيتيتفاوت منابع علمي حاكي ازتنها نه

  .، بيانگر تمايزهاي گوناگون ميان آنهاستدوآنبر تساوي و اشتراك انساني و معنوي 
هاي جنسي شده است كه  تفاوت تأكيد )ع(هاي اسالمي بنابر روايات معصوميندر آموزه

ها از آغاز كودكي و در ادامه در دوران ف و مسئوليتسازي براي انجام وظايزن و مرد را در آماده
مل أباره قابل تمضمون برخي احاديث در مصادر و منابع اسالمي دراين. ظر بگيرندجواني درن

  :  ؛ ازجملهاست
توجه به روحيات عاطفي و توان  ،1به فراهم نمودن برخي كارهاي رقابتي براي پسران تأكيد

ي، الحر العامل ؛482، ص3، ج1413؛ صدوق، 512و 510، 28، ص 5، ج1401كليني، ( جسمي دختران و زنان

ديگر يكپرهيز زنان و مردان از تشبه به  ،2داري به آنهاو ياد دادن اصول خانه )168، ص20، ج1374
تمكين زن  ف مردانه و زنانه براي هركدام مانندبرشمردن وظاي، )211، ص12همان، ج( در پوشش

سفارش به نيكو و  )189؛ اعراف، 157، ص20همان، ج( از مرد و خودآرايي زنان براي مردان
، و )34نساء، ( مديريت مرد بر زن و از سوي ديگر )166، ص77، ج1404مجلسي، ( شوهرداري زنان

                                                               
  .)481و 475، ص21ج ،1374الحر العاملي، (د در روايات آمده به پسران خود شنا و تيراندازي بياموزي .1
 .)176، صهمان(در برخي روايات آمده به دختران خود بافندگي بياموزيد  .2
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سالي ادامه اند كه تا دوران مادري و بزرگعاطفه اينكه دختران از كودكي سرشار از احساس و
   .1دارد

  .رسميت داشتن نظام تفكيك جنسيتي در اسالم استداليل  اين موارد ازجمله
هاي زير از فحوا و حتي تصريح بسياري از روايات منقول از رد فوق، نمونهعالوه بر موا

 :2معصومين اصطياد شده است
 .)غيرت زنان برخاسته از حسادت است(غيرت فقط به مردان داده شده  .1
 .)است نه جزء آن در زنان قرار داده شده ،از ده جزء حيا(ورزند زنان بيش از مردان حيا مي .2
 .ترندمردان در برابر ارضا نشدن مقاوم زنان در مقايسه با .3
 .مردان از نظر استدالل منطقي از زنان تواناترند .4
  .ندازنان از برترمردان از نظر تعقل  .5
شوند و بيش از زنان از طريق بينايي به تهييج مردان از نظر جنسي زودتر تحريك مي .6

 .رسندجنسي مي
7. تر استيشو ميل جنسي زنان از نظر كيفي ب ي،ميل جنسي مردان از نظر كم  . 
 .يت نسبت به مردانؤضعيف بودن زنان از نظر ر .8
 .ترندمردان از نظر قواي جسمي قوي  .9

 .)شوددو برابر مي زندر هنگام بارداري توان ( تحمل زنان بيش از مردان است صبر و .10
داري نيكو و تحمل جهاد زنان شوهر( ه استويژه زنان قرار داده شد جهاد و ميدان رزمِ .11

 .)بدخلقي همسر است
 .عدم توانايي كافي زنان در امور حكومتي و نظامي .12

هاي طبيعي و جنسيتي ميان تفاوت بيان هاي اسالم درهايي از آموزهنمونه ،آمد گفته آنچه
در حديث معروف مفضل در  .مرد بود كه خود دليل نظم و تدبير در صنع خداوندي است زن و

                                                               
از خداوند دختري طلب كرد تا پس از مرگ بر وي بگريد و عزايش را گرم  )ع(در روايتي آمده ابراهيم نبي  .1

 .)361، ص20، جهمان(نگهدارد 

هاي ديني و آشنايي با مصاديق بيشتر و منابع مربوطه حديثي ها در آموزهرمز تفاوت ث راز وجهت پيگيري تحليلي بح. 2
 .62-80ص ،1، جزن در اسالمعالسوند،  ؛65-98، صهاي جنسيتيهويت و نقشنژاد، زيبايي :به ك.ر
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رويد و در زن اينكه در صورت مرد مو مي: فرمايدمي )ع(امام صادق ،و مرد تفاوت خلقت زن
به  زن را سبب توجه مرد قرار داه است؛چنين نيست، علت آن است كه مرد را سرپرست زن و 

مرد محاسن عطا كرد تا سبب هيبت و شكوه او گردد و آن را از زن برداشت تا باعث شادابي و 
  .)88، ص3، ج1404مجلسي، ( ي را فراهم كنديروابط زناشو ي صورتش شود و زمينهيزيبا

يكي ژهاي فيزيولوورزي مردان را ناظر به جنبهي احساسات لطيف زن و انديشهيعالمه طباطبا
ها، اعصاب و عضالت وي در شريان ،تر بودن قلبتر بودن اندازه مغز زنان و ضعيفمانند كوچك

  .)55، ص1384طباطبايي، ( داندمقايسه با مرد مي
هاي هركدام از زن و مرد را توان و ويژگي كه شده است تأكيددر امور اجتماعي نيز در اسالم 

تقسيم كار  اين امر،نمونه . مسئوليت سپردبه آنها در واگذاري امور به آنان بايد درنظر گرفت و 
ر العاملي، الح( دوستدر اختصاص امور داخل و بيرون خانه ميان آن )س(و فاطمه )ع(ميان علي

بر تفكيك  تأكيداين داستان در عين  .كه مورد توافق و رضايت هردو بوده است )172، ص2، ج1374
تنها ممنوع انه نهخفعاليت زنان در بيرون از كه رساند ميچنين مرد،  جنسيتي امور ميان زن و

ديگر در  گونه كههمان ؛1است مجاز شمرده شده ،بلكه مشروط به رعايت عفاف و حجاب ،نيست
؛ و ستايش است تأكيدمورد  ،خصوص با نگاه تعاون و كمك به همسربه ،كار كردن مرد در خانه ،سو

  . )39، ص12، جهمان( نيز مشهود است )س(و فاطمه )ع(در سيره خانوادگي علي كهچنان

  جنسيتيپيامدهاي نگاه تك
ن نتايج ناگوار متعددي تاكنو ،هاي جسمي، طبيعي و تكويني زن و مردعدم التزام به تفاوت

  .مادري و همسري استنقش  نرنگ شدو كم انحالل نظام خانواده ،جملهآن داشته كه از  دربر
زيستي، افزايش تك و تشكيل خانواده مرد براي همديگر، كم شدن انگيزه كاهش جذابيت زن و 

جه به هويت جنسي ازجمله پيامدهاي عدم تو ،تزلزل ساختار و اثرگذاري خانواده و افزايش طالق
  .    )249- 267، ص1377بدانتر، ( مرد است متفاوت زن و

                                                               
، 1383 شعيري،(است شمرده شده الل بر مرد و زن مسلمان واجب طلب روزي ح ،)ص(در حديثي از پيامبر .1

وق، دص(نيكو معامله كن  ،فروشيكند زماني كه چيزي ميبه زن عطرفروش سفارش مياينكه حضرت يا  ،)139ص
  ).272، ص3، ج1413
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هاي بيولوژيكي آگاه تفاوت نسبت بهاگر زنان و مردان  ،به گفته يكي از نويسندگان غربي
توقعات خود را برتر از ديگري بداند، روابطشان شكاف  نگردند و هركدام از آنان انتظارات و

گردد كه زنان و مردان برابر به اين تفكر غلط برمي ،ا در روابطهاضطراب بيشتر .داردبرمي
تاريخ بشريت، به پسران و دختران  براي اولين بار در. و آرزوهاي يكساني دارند هاهستند و نياز

يك روز از خواب بيدار  ،وقتي بزرگ شدند ؛دارند هاي برابريآموزيم كه هردو برابرند و توانايمي
رو جاي تعجب نيست كه ازاين .كه مثل شب و روز با هم فرق دارند شوندشوند و متوجه ميمي

آن برابري تفكر هر طرحي كه اساس . مشكل دارند قدر در روابط و ازدواجشانجوانان اين
  .)383، ص1382 ،و پيس پيس( ثبات بنا شده استبر زميني سست و بي ،جنسيت است

ويژه در شكستن بنيادهاي به ،نسيتيرنگ شدن مرزهاي جبرخي ديگر از پيامدهاي كم
غيرت در مردان، كنار  رنگ شدن حيا و عفاف در زنان وكم: از دنها عبارتديني و اعتقادي انسان

عدم اجازه جوانان اروپايي جهت وضع قوانيني كه  و رفتن اصول ثابت اخالقي و مصالح اجتماعي
بط جنسي ميان محارم، تغيير گرايي، رواجنسهمچنين هم ؛شادكامي آنها را محدود كند

ويژه اضطراب و افسردگي هاي مختلف بهمطالبات زنان به سمت مطالبات مردانه، افزايش بيماري
       .)112- 114، ص1388نژاد، زيبايي( و افزايش تخاصمات و كاهش كارآمدي در خانه و اجتماع

باعث  ،هاي فمينيستيانگارانه زن و مرد مانند جنبشرويكردهاي يگانه ،در نهايت آنكه
  .توجهي به كرامت انساني آنها شده استكشاندن زنان به فضاي مردانه و در نتيجه بي

  نتيجه
از  شناسي و هممرد هم از نگاه علوم تجربي و روان ميان زن وكه به اثبات رسيد  در اين پژوهش

  .وجود دارد هاي طبيعي و تكويني متعدديتفاوت ،هاي دينيآموزه منظر
خاستگاه اجتماعي و  ها تنهااست كه گفته شود تفاوت گفته ناقض اين تفكرحث پيشمبا

شناختي اين نگاه را حال آنكه ادله زيست ؛هاي زيستي ندارندتربيتي داشته و ريشه در زمينه
مسئول اصلي  ،ريزي مغزها و برنامهكه هورمون داردچنين اشعار ميو  كندقاطعانه رد مي
  .نه جبر اجتماعي و فرهنگي ،هاستو سليقهرفتارها، حاالت 
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نتايج تواند مي هاي طبيعيها و اصرار بر مشابهتسو عدم التزام به تفاوت ريگداز همچنين 
دنبال بهمادري و همسري را  رنگ شدن نقشو كم ناگوار متعددي مانند انحالل نظام خانواده
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